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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem 
področju – letno poročilo za leto 2018
(2019/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic ter drugih pogodb in dokumentov 
OZN o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju členov 2, 3, 8, 21 in 23 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, 
predstavljene 28. junija 2016,

– ob upoštevanju akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo za obdobje 
2015–2019, ki ga je Svet sprejel 20. julija 2015, in njegovega vmesnega pregleda iz 
junija 2017,

– ob upoštevanju smernic EU za spodbujanje in varstvo svobode veroizpovedi ali 
prepričanja, sprejetih 24. junija 2013,

– ob upoštevanju 17 ciljev OZN glede trajnostnega razvoja in agende za trajnostni razvoj 
do leta 2030,

– ob upoštevanju akcijskega načrta EU za enakost spolov II (GAP II) „Enakost spolov in 
krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU 
2016–2020“ z dne 21. septembra 2015, 

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima (v nadaljevanju: Istanbulska konvencija) z dne 
11. maja 2011,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o pravicah invalidov z dne 30. marca 2007, 

– ob upoštevanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah z dne 16. 
junija 2011,

– ob upoštevanju globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki ga je 
10. in 11. decembra 2018 sprejela Generalna skupščina OZN,
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– ob upoštevanju globalnega dogovora o beguncih, ki ga je 17. decembra 2018 sprejela 
Generalna skupščina OZN,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov)1,

– ob upoštevanju Protokola Sveta Evrope z dne 10. oktobra 2018 o spremembi 
Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov,  

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. junija 2018 o prednostnih nalogah EU pri 
Združenih narodih in na 73. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 17. Julija 2018 o Mednarodnem kazenskem sodišču 
ob 20. obletnici sprejetja Rimskega statuta.

– ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko ter ministrov za zunanje zadeve oziroma 
predstavnikov 13 sodelujočih držav OZN z dne 27. septembra 2018 o pobudi o 
pozitivnih izkušnjah na področju človekovih pravic,

– ob upoštevanju letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za 
leto 2018,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2018 o letnem poročilu o 
človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 in politiki Evropske unije na 
tem področju2, ter svojih prejšnjih resolucij o prejšnjih letnih poročilih,

– ob upoštevanju svojih resolucij o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in 
načela pravne države v letu 2018,

– ob upoštevanju nagrade Saharova za svobodo misli, ki je bila leta 2018 podeljena Olegu 
Sencovu, ukrajinskemu filmskemu režiserju in političnemu zaporniku v Rusiji,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0000/2019),

A. ker je EU ves čas praznovanja 70. obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic leta 
2018 poudarila politični pomen vzpostavitve svetovnega reda, ki temelji na spoštovanju 
človekovih pravic, in ponovno potrdila svojo globoko in trdno zavezanost spodbujanju 
in varstvu človekovih pravic po vsem svetu; ker je Evropski parlament novembra 2018 
gostil prvi teden človekovih pravic, v katerem je izpostavil mejnike, dosežene od 
sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ter sedanje izzive na področju 
človekovih pravic;

B. ker Splošna deklaracija o človekovih pravicah kot niz univerzalnih vrednot, načel in 
norm, ki usmerjajo države članice OZN, postavlja varstvo človekovih pravic v središče 

1 UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0515.
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dobrega upravljanja; ker je EU v duhu te deklaracije in člena 21 PEU prva pri izvajanju 
politik, ki temeljijo na človekovih pravicah, in stalno sodeluje pri obravnavi kršitev 
človekovih pravic;

C. ker je EU s stalnimi ukrepi na dvostranski in večstranski ravni prispevala k napredku na 
področju človekovih pravic v letu 2018, zlasti s krepitvijo političnega dialoga z 
državami, ki niso članice EU, in z oblikovanjem novih mednarodnih sporazumov, med 
drugim trgovinskih in gospodarskih partnerstev;

D. ker je večja usklajenost notranjih in zunanjih politik EU, pa tudi med raznimi zunanjimi 
politikami EU, nujna za uspešno in učinkovito politiko EU na področju človekovih 
pravic; ker bi večja doslednost morala EU omogočiti hitrejše odzivanje v zgodnjih fazah 
kršenja človekovih pravic;

E. ker sta demokratična tranzicija in vzpostavitev ali utrditev pravne države v številnih 
državah dolgotrajna in težavna postopka, pri katerih je zunanja podpora v daljšem 
obdobju, tudi s strani EU, bistvenega pomena za uspeh;

Človekove pravice in demokracija: splošne usmeritve in temeljni izzivi

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi napadov na demokracijo in pravno državo po vsem 
svetu v letu 2018, ki odražajo vzpon avtoritarizma kot političnega projekta, ki se uteleša 
v nespoštevanju človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, politizaciji sodstva in 
volitvah, na katerih so rezultati določeni vnaprej; meni, da države, ki zdrsnejo v 
avtoritarne režime, postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, konfliktom, korupciji in 
nasilnemu ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so obenem številne države uvedle 
procese vzpostavljanja miru in demokratizacije, izvedle ustavne in pravosodne reforme 
ter začele sodelovati s civilno družbo v odprtih in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, vključno z odpravo smrtne kazni;

2. trdi, da morajo vse države, ki spoštujejo temeljne svoboščine kot temelje demokracije, 
biti vodilne pri širjenju primerov dobrega upravljanja, ki temeljijo na človekovih 
pravicah in pravni državi po vsem svetu ter pri krepitvi mednarodnih pravnih 
instrumentov za varstvo človekovih pravic;  poudarja izzive, ki jih prinaša uporaba 
škodljivih vplivov, ki spodkopavajo demokratično upravljanje in vrednote, ki so 
neločljivo povezane s človekovimi pravicami, in s tem preprečujejo pozitivna 
prizadevanja demokratičnih držav;

3. opozarja na težave oboroženih spopadov, ki še naprej terjajo civilna življenja in 
povzročajo množično razseljevanje, pri čemer se zdi, da se države in nedržavni akterji 
odrekajo odgovornosti za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih pravicah;  poudarja, da se regije v vojni ali v 
konfliktnih razmerah soočajo z resnimi kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje človekovega dostojanstva, ki je pogubno za žrtve 
in ponižujoče za storilce;  poudarja, na primer, uporabo spolnega nasilja kot vojnega 
orožja za uničenje, destabilizacijo in demoralizacijo posameznikov, družin, skupnosti in 
družb;

4. obsoja odpor proti multilateralizmu in na pravilih temelječemu mednarodnemu redu, ki 
predstavlja resen izziv za človekove pravice po vsem svetu; odločno verjame v pristope 
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in odločitve, sprejete s sodelovanjem v večstranskem okviru, zlasti v organih OZN, kot 
najučinkovitejše sredstvo za zadovoljevanje interesov človeštva, zagotovitev trajnostnih 
rešitev za konflikte in spodbujanje napredka na področju človekovih pravic;

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja primerov umorov, napadov in ustrahovanj ljudi, ki 
se zavzemajo za človekove pravice po vsem svetu, zlasti novinarjev, akademikov, 
odvetnikov in aktivistov civilne družbe, med drugim okoljevarstvenikov in 
zagovornikov zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko stopnjo korupcije ter šibko 
pravno državo in slabim sodnim nadzorom;

6. poudarja pomen spodbujanja enakosti spolov in pravic žensk po vsem svetu;  poudarja, 
da so ženske in dekleta kljub napredku še vedno žrtve diskriminacije in nasilja;   
poudarja, da imajo številne družbe še vedno težave pri zagotavljanju enakih pravic 
ženskam in dekletom v skladu z zakonom in enakega dostopa do izobraževanja, 
zdravstvenega varstva, dostojnega dela ter političnega in gospodarskega zastopanja;

7. poudarja, da so ključnega pomena za prihodnost človeštva spoštovanje in spodbujanje 
otrokovih pravic, boj proti vsem pojavom zlorabe, zanemarjanja, trgovanja z otroki in 
njihovega izkoriščanja, vključno z uporabo otrok vojakov v oboroženih spopadih, pa 
tudi zagotavljanje varstva in izobraževanja za otroke;

8. poudarja, da je pomembno v celoti upoštevati posebne potrebe invalidov; poziva EU, 
naj v svoje zunanje delovanje in politike razvojne pomoči vključi boj proti 
diskriminaciji na podlagi invalidnosti;

9. opozarja na primere preganjanja in diskriminacije na podlagi narodnosti, državljanstva, 
razreda, kaste, vere, prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in starosti, ki so še vedno 
pogosti primeri v številnih državah in družbah; je resno zaskrbljen, ker so ljudje, ki so 
žrtve teh kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj nestrpnih in sovražnih odzivov;

10. ugotavlja, da je številno prisilno razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 milijonov, od 
katerih je bilo 26 milijonov beguncev3;;  meni, da vojne, konflikti, politično zatiranje, 
revščina in neustrezna prehranska varnost, neenaki pogoji za gospodarski razvoj in 
zlasti negativni učinki podnebnih sprememb na najrevnejše države sveta povečujejo 
tveganje novih konfliktov in nadaljnjega razseljevanja prebivalstva;

11. poudarja, da sta svoboda govora in izražanja ter pluralnost medijev v središču odpornih 
demokratičnih družb; poziva, naj se vzpostavijo najboljši možni zaščitni ukrepi proti 
dezinformacijskim kampanjam in sovražni propagandi, in sicer z razvojem pravnega 
okvira na ravni EU in na mednarodni ravni za obravnavanje hibridnih groženj, vključno 
s kibernetskim in informacijskim vojskovanjem;

Učinkovitejša zunanja politika EU na področju človekovih pravic

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, da bodo človekove pravice in demokracija v 
središču njenih odnosov z državami, ki niso članice EU; zato poudarja, da mora biti cilj 
spodbujanja človekovih pravic in demokracije po svetu vključen v vse politike EU z 
zunanjo razsežnostjo;

3   UNHCR – Global Trends 2018 report (Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) (19. junij 2019). 
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13. poudarja, da se trgovina in človekove pravice medsebojno krepijo in da ima poslovna 
skupnost pomembno vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s podpiranjem 
človekovih pravic, demokracije in družbene odgovornosti podjetij; opozarja Komisijo in 
Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), da je treba učinkovito uporabljati 
klavzule o človekovih pravicah v mednarodnih sporazumih, ki naj temeljijo na 
političnem dialogu, rednem ocenjevanju napredka in uporabi postopka posvetovanja na 
zahtevo stranke;  zahteva, da se uvedejo stabilni mehanizmi izvajanja in spremljanja 
klavzul o človekovih pravicah, ki vključujejo Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih prizadele kršitve človekovih pravic;

14. podpira dialoge o človekovih pravicah z državami, ki niso članice EU, kot ključno 
orodje za dvostransko sodelovanje pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic; poziva 
Komisijo in ESZD, naj združita moči za obravnavanje obveznosti na področju 
človekovih pravic in z njimi povezanih obveznosti v dialogih ali pogajanjih na vseh 
političnih in gospodarskih področjih z vladami držav, ki niso članice EU, da bi okrepili 
učinek dialogov o človekovih pravicah;

15. odločno podpira delo in prizadevanja posebnega predstavnika EU za človekove pravice 
(EUSR) pri varstvu in spodbujanju človekovih pravic v svetu; poudarja, kako 
pomemben je cilj v okviru mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije na tem področju;

Razvijanje rešitev za spodbujanje in varstvo človekovih pravic ter demokracije

Demokratično upravljanje in omogočanje prostora za civilno družbo

16. poziva EU in države članice, naj še naprej pozorno spremljajo razvoj dogodkov, ki 
negativno vpliva na upravljanje in civilno družbo po vsem svetu ter se sistematično in z 
vsemi ustreznimi sredstvi odzovejo na politike in zakonodajne spremembe, ki jih 
sprejemajo avtoritarne vlade in so namenjene zatiranju upravljanja, ki temelji na 
demokratičnih načelih, ter krčenju prostora civilne družbe;  meni, da bi bilo treba v 
zvezi s tem okrepiti sinergijo med Komisijo, ESZD in Parlamentom;

Pristop EU h konfliktom in odgovornost za kršitve človekovih pravic

17. poudarja povezavo med naraščanjem kršitev človekovih pravic in splošno razširjeno 
nekaznovanostjo ter pomanjkanjem odgovornosti v regijah in državah, ki jih uničujejo 
konflikti ali zaznamujejo politično osnovana ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja;

18. pozdravlja prizadevanja EU za spodbujanje univerzalnosti Rimskega statuta ob 20. 
obletnici njegovega sprejetja leta 2018 in ponovno izraža neomajno podporo 
Mednarodnemu kazenskemu sodišču;   poziva Komisijo in ESZD, naj preučita načine in 
predstavita nova orodja za pomoč žrtvam kršitev mednarodnega prava o človekovih 
pravicah in mednarodnega humanitarnega prava za dostop do mednarodne pravice ter za 
pridobitev pravnega sredstva in odškodnine;

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v zvezi s 
človekovimi pravicami, t. i. „seznama Magnickega“, ki omogoča ciljno usmerjene 
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sankcije proti posameznikom, ki so soudeleženi v hudih kršitvah človekovih pravic;

Zagovorniki človekovih pravic 

20. poudarja, da imajo zagovorniki človekovih pravic neprecenljivo in bistveno vlogo ter 
tvegajo življenje; priporoča okrepitev sodelovanja med institucijami EU in državami 
članicami, da se jim omogoči zagotavljanje stalne podpore zagovornikom človekovih 
pravic; Ceni mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je bil ustanovljen za zaščito 
zagovornikov človekovih pravic v resni nevarnosti; poziva Svet in Komisijo, naj 
uvedeta specifičen usklajen postopek za podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi finančne zmogljivosti 
Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) za podporo 
zagovornikom človekovih pravic; 

Enakost spolov

21. odločno podpira strateška prizadevanje EU za enakost spolov in njena stalna 
prizadevanja za izboljšanje položaja človekovih pravic za ženske in dekleta v skladu s 
cilji trajnostnega razvoja do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj še naprej prispevata k enakosti spolov in krepitvi vloge žensk in deklet, 
tako da tesno sodelujeta z mednarodnimi organizacijami in državami, ki niso članice 
EU, da bi razvili in izvajali nove pravne okvire za enakost spolov ter izkoreninili 
škodljive prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, kot so poroke otrok in pohabljanje 
ženskih spolnih organov;

Otrokove pravice

22. poziva k novim pobudam EU za preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po svetu, za 
rehabilitacijo otrok, ki so jih prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi varno okolje, v 
katerem bosta oskrba in izobraževanje bistvenega pomena;  poziva EU, naj da pobudo 
za mednarodno gibanje, da bi se zavzemala za otrokove pravice, med drugim tako, da 
organizira mednarodno konferenco o zaščiti otrok v tveganih okoljih;

Pravice invalidov 

23. pozdravlja ratifikacijo konvencije OZN o pravicah invalidov; ponovno opozarja, kako je 
pomembno, da jo države članice in institucije EU učinkovito izvajajo;  zlasti poudarja, 
da je treba načelo splošne dostopnosti verodostojno vključiti in vsem invalidom 
zagotoviti vse pravice v vseh ustreznih politikah EU;

Svoboda veroizpovedi ali prepričanja

24. poziva Komisijo, ESZD in države članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja in naj začnejo medverski dialog z državami ter predstavniki 
civilne družbe in verskimi skupinami, da bi preprečili nasilje nad osebami in njihovo 
diskriminacijo na podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali prepričanja; poziva EU, naj še 
naprej sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi ali 
prepričanja;  opozarja Svet in Komisijo, da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega odposlanca za spodbujanje svobode 
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veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

Podjetja in človekove pravice

25. znova poudarja, da morajo dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma ali čez mejo, biti 
v popolnem skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic;  poudarja, 
da je treba vzpostaviti instrument, ki bo v mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in drugih podjetij;  opozarja vse države, naj 
izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah podjetij, 
naj to storijo čim prej;

26. pozdravlja sistem preferencialov GSP+ kot sredstvo za spodbujanje učinkovitega 
izvajanja 27 glavnih mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in standardih dela;  
priznava, da globalne vrednostne verige prispevajo h krepitvi glavnih mednarodnih 
delovnih, okoljskih in socialnih standardov ter predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju;

Nove tehnologije in človekove pravice

27. poudarja, da je pomembno oblikovati strategijo EU, ki bo ljudem omogočila koristno 
uporabo novih tehnologij in ki bo obravnavala morebitne groženj, ki jih nove 
tehnologije predstavljajo za človekove pravice, vključno z množičnim nadzorom, 
lažnimi novicami, dezinformacijami in zlorabo umetne inteligence ter za vzpostavitev 
pravega ravnovesja med človekovimi pravicami in drugimi upravičenimi razlogi, kot so 
varnost ali boj proti kriminalu, terorizmu in ekstremizmu;

Migranti in begunci

28. poudarja, da je treba nujno rešiti temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so vojne, 
spopadi, preganjanja, mreže nezakonitega priseljevanja, nezakonita trgovina, 
tihotapljenje in podnebne spremembe;   poziva k obravnavi zunanje razsežnosti 
begunske krize, vključno z iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte preko sodelovanja 
in partnerstev z zadevnimi tretjimi državami;  vztraja, da mora izvajanje Globalnih 
dogovorov o migracijah in beguncih potekati vzporedno z izvajanjem agende OZN za 
leto 2030, kakor je določeno v ciljih strateškega razvoja, ter s povečanjem naložb v 
državah v razvoju;

Podpora demokraciji 

29. poudarja, da bi morala EU še naprej dejavno podpirati demokratične in učinkovite 
institucije za človekove pravice in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih za 
spodbujanje demokratizacije; v zvezi s tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropska 
ustanova za demokracijo stalno dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu EU, da bi 
spodbujala demokracijo in spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin;  opozarja, da bi 
lahko izkušnje, pridobljene z demokratično tranzicijo v okviru širitvene in sosedske 
politike, pozitivno prispevale k opredelitvi primerov dobre prakse, ki bi jih nato lahko 
uporabili za podpiranje in krepitev drugih procesov demokratizacije po vsem svetu; 

30. znova pozitivno ocenjuje, da EU zagotavlja stalno podporo volitvam ter pomoč in 
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podporo domačim opazovalcem volitev; v zvezi s tem pozdravlja in v celoti podpira 
delo skupine Evropskega parlamenta za podporo demokraciji in usklajevanje volitev; 
opozarja, da se je treba na poročila in priporočila misij za opazovanje volitev odzvati z 
ustreznimi ukrepi, da bi tako povečali njihov učinek in okrepili podporo EU 
demokratičnim standardom v državah, ki jih to zadeva;

°

° °

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom 
držav članic, Varnostnemu svetu OZN, generalnemu sekretarju OZN, predsedniku 74. 
zasedanja Generalne skupščine OZN, predsedniku Sveta OZN za človekove pravice, 
visokemu komisarju OZN za človekove pravice in vodjem delegacij EU.


